
A nova diretoria do SindCVM assumiu em julho desse ano, em plena pandemia do
coronavírus. O corpo funcional da CVM já estava em trabalho remoto desde 17 de
março, enfrentado condições excepcionais. O sindicato tem buscado estar presente
nesse novo cotidiano dos servidores, através do nosso Informativo, do WhatsApp e
das redes sociais do SindCVM (Facebook e Instagram). Por meio desses veículos
buscamos nos aproximar de todos e atualizar as informações sobre os desafios que
afetam nossa vida laboral. A partir de demandas recebidas, reivindicamos a cessão
de cadeiras ergonômicas da CVM. Fizemos também um recurso para que a portaria
do teletrabalho ampliasse a possibilidade de participação dos servidores na
modalidade plena e que fossem ouvidas as demandas das áreas. Em relação à
licença capacitação, junto com o Fonacate (Fórum Nacional Permanente de
Carreiras Típicas de Estado), conseguimos em Brasília o aumento do percentual de
2% para 5% dos servidores que podem usufruí-la simultaneamente. Estamos ainda
presentes nos debates do Fonacate sobre a Reforma Administrativa e nas reuniões
na Secretaria de Gestão de Pessoal (SPG) do Ministério da Economia sobre as
mudanças propostas pelo governo.

Nós temos sido atingidos por grande desvalorização da nossa remuneração e dos
benefícios diante da inflação que corrói nossos salários e aumenta os planos de
saúde, os aluguéis, a alimentação e outros componentes do orçamento familiar.
Entendemos que estamos vivendo um momento de grave recessão, com muitas
pessoas desempregadas, enfrentando instabilidade maior, mas não podemos ser
estigmatizados como parasitas enquanto prestamos serviços relevantes para a
comunidade. Nós vamos continuar ressaltando o valor de nosso trabalho para o bom
desempenho da economia, além de propor alternativas para a valorização das
nossas carreiras: desde melhorar os benefícios como o plano de saúde e,
principalmente, lutar contra a proposta do governo de reduzir a jornada de trabalho e
a remuneração prevista na PEC Emergencial. Precisamos deixar claro que o
governo pode garantir o equilíbrio fiscal com adoção de outras medidas, sobretudo
as de cunho tributário. A Reforma Administrativa não deve ter esse objetivo.

O SindCVM está aberto a ouvir e ser solidário com nossos filiados na defesa de
melhores condições de trabalho. O esforço de união é fundamental para
atravessarmos esses tempos de afastamento e de ataque aos nossos direitos.
Juntos, seguiremos em frente! 



O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou a indicação para a diretoria da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de servidores efetivos provenientes dos
quadros ativos das superintendências finalísticas da autarquia, de modo a manter o
equilíbrio na composição do Colegiado Diretor. A recomendação faz parte do Acórdão
3252/2020, publicado em 02 de dezembro de 2020, sobre uma auditoria para verificar a
conformidade e os riscos existentes na atuação da CVM na regulação e fiscalização do
mercado de capitais.

O posicionamento se alinha à atuação do SindCVM que já se manifestou em diversas
ocasiões sobre a necessidade de manter ao menos um diretor do colegiado proveniente
dos quadros técnicos da autarquia. Confira a íntegra do Acórdão no site do TCU no link:

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-2442581%22



Atenção, filiado! A nossa assembleia geral ordinária virtual será nesta quinta-feira, 17
de dezembro, às 16h30, pela plataforma Teams. Em pauta, a aprovação de contas da
última gestão e assuntos gerais. A assembleia deveria ter sido realizada em abril,
conforme prevê o estatuto, mas não foi possível por causa da pandemia.
O link para participar foi enviado para o e-mail dos filiados.

Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato pelo WhatsApp do SindCVM:
(21) 97604 1826.

Sua participação é muito importante!

O vídeo que o SindCVM produziu sobre a PEC 32/2020 está fazendo o maior
sucesso nas redes sociais. No Facebook, já alcançamos mais de 2 mil visualizações
e o apoio à nossa defesa do servidor público foi traduzida em quase 640 curtidas.
Neste mês, a página do SindCVM cresceu em alcance e curtidas.

Você ainda não assistiu ao vídeo? Então, não deixe de visitar no Facebook (
www.facebook.com/SindCVM ), Instagram ( www.instagram.com/sindcvm ) ou nosso
site ( www.sindcvm.org.br ) e confira. 


